
Anais do II simpósio Gênero e Políticas Públicas,ISSN 2177-8248 
Universidade Estadual de Londrina, 18 e19 de agosto de 2011. 

GT1.Gênero e Políticas públicas – Coordenador a Elaine Ferreira Galvão 

 
 

A atenção primária e a saúde do homem 

 
 
 

 

Fabrício da Silva Campanucci
*
  

Líria Maria Bettiol Lanza
**

  

 

 

 

Introdução 

 

 

 

 A partir dos resultados de várias pesquisas e de um detalhado diagnóstico 

sobre a situação de saúde dos homens brasileiros o Estado reconheceu que a forma de 

socialização da população masculina compromete significativamente seu estado de saúde, e 

que a condição de saúde dos homens no Brasil corresponde a um problema de saúde pública. 

  Expressa tal reconhecimento através da Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde do Homem (PNAISH), instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em agosto de 2009. Neste documento, o Ministério da Saúde declara que “os homens 

têm dificuldade em reconhecer suas necessidades, cultivando o pensamento mágico que 

rejeita a possibilidade de adoecer” (BRASIL, 2008, p.06), e assume o desafio de derrubar as 

barreiras “socioculturais e educacionais” e garantir a ampliação das ações e serviços de saúde. 

 A PNAISH também observa que os homens acessam os serviços de saúde 

por meio da atenção especializada, ou seja, pelos serviços de média e alta complexidade, e por 

isso, propõe fortalecer e qualificar a atenção primária “para que a atenção à saúde não se 

restrinja à recuperação, garantindo, sobretudo, a promoção da saúde e a prevenção a agravos 

evitáveis” (BRASIL, 2008, p. 05). 

 Frente a tal proposta da PNAISH, este artigo pretende apresentar as 

principais características da atenção primária à saúde e apontar alguns motivos pelos quais 

este nível de atenção é pouco utilizado pela população masculina, tal como afirmam a recém 

instituída Política e os estudos científicos sobre a relação homens – saúde. 
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 Este trabalho é parte dos resultados obtidos no Trabalho de Conclusão de 

Curso do autor
1
, incluindo uma pesquisa qualitativa - aprovada pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UEL e realizada entre março e novembro de 2010 – que teve como universo de 

estudo 05 (cinco) Unidades Básicas de Saúde (UBS) com maior número de atendimentos da 

Zona Leste de Londrina – o correspondente a 50% das UBS desta região do município 

(LONDRINA, 2009).  

 Dentre os sujeitos deste estudo, 05 (cinco) eram gerentes das respectivas 

Unidades Básicas de Saúde, todas do sexo feminino e da mesma categoria profissional: 

enfermagem. A pesquisa também privilegiou como sujeitos 05 (cinco) homens, usuários 

destes serviços, com idades entre 25 e 59 anos.  

 Embora a PNAISH ainda não esteja em processo de implementação em 

Londrina
2
, este município foi um dos pioneiros na implantação do modelo de atenção básica à 

saúde, inaugurando 02 (dois) postos de saúde ainda na década de 1970 (GIL, MARTIN E 

GUTIERREZ, 2001). Considerando que abrir as portas da atenção primária à população 

masculina é uma necessidade fatídica, partimos do pressuposto de que “esta análise também 

poderá contribuir para fomentar ações relativas ao tema e conhecer – mesmo que parcialmente 

- em que cenário da realidade local a PNAISH será implantada” (CAMPANUCCI, 2010, p. 

13). 

 

 

Principais características da Atenção Primária à Saúde (APS) 

 

 

 A atenção básica ou primária no Brasil, também defendida como a porta de 

entrada do SUS, consiste em um relevante espaço de promoção da saúde, prevenção de 

doenças e representa o primeiro passo na busca pela consolidação de uma assistência integral 

à saúde. 

 Este modelo de atenção teve como marco fundamental a década de 1970, 

quando foi realizada, em Alma-Ata, na ex-URSS, a Conferência Internacional sobre Cuidados 

                                                             
1 O Trabalho intitulado “A Atenção Primária e a Saúde do Homem: uma análise do acesso aos serviços de 

saúde” foi realizado em 2010 sob orientação da Professora Doutora Líria Maria Bettiol Lanza. 
2 As cidades paranaenses que estão implementando a PNAISH através de projetos-piloto são: Curitiba, Maringá, 

Apucarana e Arapongas. 
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Primários de Saúde. Esta Conferência expressou a necessidade dos governos agirem com 

urgência para promover a saúde de todos os povos do mundo.  

 A fim de nortear e impulsionar as práticas de saúde a enfocarem a saúde e 

não somente a doença, a oferecerem atenção continuada superando o modelo convencional 

que restringia o atendimento a cura de problemas específicos, a terem como objetos de ação a 

promoção da saúde e prevenção de doenças, envolvendo outros profissionais além do médico 

e contando com a participação da comunidade (ANDRADE, BARRETO e BEZERRA, 2006, 

p. 787), esta conferência produziu a “Declaração de Alma-Ata”.  

 

Segundo a Declaração Oficial da Conferência de Alma-Ata, a Atenção Primária de 
Saúde é fundamentalmente assistência sanitária posta ao alcance de todos os 

indivíduos e famílias da comunidade, com sua plena participação e a um custo que a 

comunidade e o país possam suportar. A APS, uma vez que constitui o núcleo do 

sistema nacional de saúde, faz parte do conjunto do desenvolvimento econômico e 

social da comunidade (ANDRADE, BARRETO e BEZERRA, 2006, p. 784). 

 

 Na década seguinte, a mobilização nacional em torno da democratização do 

país e pela busca de alternativas para melhorar o público resultaram na Constituição Federal 

de 1988. E no âmago deste processo o Movimento pela Reforma Sanitária conseguiu garantir, 

no texto constitucional, a saúde como um direito de todos e dever do Estado dando início a 

construção de um sistema de saúde público unificado e propugnando atender toda população 

brasileira igualitariamente, em todos os níveis de complexidade. 

 Para concretizar a determinação constitucional, em setembro de 1990, a Lei 

nº 8.080 - também conhecida como Lei Orgânica da Saúde
3
 - determinou que “o conjunto de 

ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições federais, estaduais e municipais, 

da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o 

Sistema Único de Saúde (SUS)” (BRASIL, 1990). 

 

 

 

                                                             
3 Esta lei determina que “[...] a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes o meio físico (condições 

geográficas, água, alimentação, habitação, etc.); o meio sócio-econômico e cultural (ocupação, renda, educação, 

etc.); os fatores biológicos (idade, sexo, herança genética, etc.); e a oportunidade de acesso aos serviços que 

visem à promoção, proteção e recuperação da saúde” (BRASIL, 1990, p. 08).   
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[...] Londrina está entre os municípios que adotaram a modalidade de Gestão Plena 

do Sistema Municipal de Saúde, o que significa o comando de todos os serviços que 

compõem o SUS: serviços próprios, filantrópicos e privados. A rede física de 

serviços instalados é de grande capacidade. [...] Entretanto, o grande desafio que está 

posto, hoje, é o de como reverter o modelo de atenção à saúde, que ainda continua 

priorizando as ações médico-curativas, e como aumentar a resolutividade do sistema 

em seus mais diferentes níveis e necessidades. O enfrentamento dessas questões é 

que poderá contribuir para o fortalecimento do SUS, produzindo impacto na 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à população e, consequentemente, na 

efetividade das políticas públicas do setor (GIL, MARTIN e GUTIERREZ, 2001, p. 

88). 

 

 

 Já se passaram 10 (dez) anos e o “grande desafio” apontado pelos autores 

continua em pauta. A “rede física” de serviços instalados não pode mais ser considerada de 

grande capacidade. Segundo informações do Perfil do Município de Londrina – 2010 (ano-

base 2009), verifica-se a existência de 52 (cinquenta e duas) Unidades Básicas de Saúde, 

sendo 39 (trinta e nove) distribuídas na zona urbana e 13 (treze) na zona rural, mais 24 (vinte 

e quatro) hospitais, que somam 1.812 leitos - sendo 1.197 do SUS (LONDRINA, 2010) -, 

além de outros estabelecimentos de saúde. 

 Mesmo com essa estrutura, há filas nas UBS, nos serviços públicos de 

atendimento ambulatorial de diferentes especialidades - Consórcio Intermunicipal do Médio 

Paranapanema (CISMEPAR) - nos pronto-socorros dos hospitais públicos e filantrópicos. Isto 

significa que os 03 (três) níveis de complexidade do SUS encontram-se superlotados, e boa 

parte da população impedida de usufruir de um direito constitucional adquirido há mais de 20 

(vinte) anos. 

 É inegável que nestes últimos anos o SUS conseguiu avançar. No entanto, 

as instalações públicas encontram-se cada vez mais sucateadas e as ações e serviços se 

mostram incapazes de responder às necessidades de saúde dos brasileiros. Em 2006, a partir 

do Pacto pela Saúde
4
, firmado entre os gestores federais, estaduais e municipais, várias 

políticas foram elaboradas - e estão sendo implementadas - na constante busca pela 

integralidade da assistência à saúde e pela tão sonhada universalidade de acesso aos serviços 

públicos de saúde. 

                                                             
4 O Pacto pela Saúde desdobra-se em três campos estratégicos: Pacto Pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, 

e visa, dentre outros objetivos,  promover inovações nos processos e instrumentos de gestão para alcançar “maior 

efetividade, eficiência e qualidade de suas respostas” (BRASIL, 2006, p. 06). 
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 A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), construída a partir do 

referido Pacto, norteia as ações e serviços neste nível de atenção e reforça o conceito 

ampliado de saúde (BRASIL, 2006).  

 Nessa perspectiva, esta política de saúde considera 

 

[...] o sujeito em sua singularidade, na complexidade, na integralidade e na inserção 

sócio-cultural e busca a promoção de sua saúde, a prevenção e tratamento de 
doenças e a redução de danos ou de sofrimentos que possam comprometer suas 

possibilidades de viver de modo saudável (BRASIL, 2006, p. 10). 

 

 

 A PNAB também determina que a atenção primária tenha o Programa de 

Saúde da Família (PSF) como estratégia prioritária para sua organização e define como áreas 

estratégicas de atuação a eliminação da hanseníase e da desnutrição infantil, o controle da 

tuberculose, da hipertensão arterial e do diabetes melittus, “a saúde da criança, a saúde da 

mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde” (BRASIL, 2006, p.11). 

 Trata-se da expansão do atendimento, dos serviços e das ações em saúde 

almejando abranger toda a população, considerando as diferentes fases da vida, as 

peculiaridades territoriais, culturais e pessoais. Significa oferecer um conjunto de serviços que 

envolvam aspectos educativos e preventivos, mas que também sejam capazes de responder às 

demandas de forma concreta e rápida (CAMPANUCCI, 2010). 

 Entretanto, segundo Carrara, Russo e Faro (2009, p. 669), 

 

[...] os homens não são captados pelos serviços de atenção primária (como ocorre 

com as mulheres). Sua entrada no sistema de saúde se daria principalmente pela 

atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidades, configurando um 

perfil que favorece o agravo da morbidade pela busca tardia ao atendimento. 

 

 

 Isto evidencia que culturalmente, os homens buscam por serviços de saúde 

quando um problema já está instalado, perpetuando a visão curativa do processo saúde-doença 

e ignorando as medidas de prevenção e promoção da saúde disponíveis no âmbito da Atenção 

Básica.  
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 No próximo item, busca-se problematizar a ausência da população 

masculina nas Unidades Básicas de Saúde apontando algumas possíveis causas desse 

comportamento masculino em relação aos serviços básicos de saúde. 

 

A relação homens-saúde e a Atenção Primária à Saúde que temos 

 

 

 Em uma revisão bibliográfica focada na produção do conhecimento da 

saúde pública sobre a relação homens-saúde, Gomes & Nascimento (2006, p. 902) 

identificaram as seguintes considerações: os homens sofrem mais de condições graves e 

crônicas de saúde do que as mulheres e, em consequência disso, vivem menos do que elas; 

“há uma relação entre a construção da masculinidade e o comprometimento da saúde dos 

homens”; tal construção e suas implicações na saúde devem ser interpretadas a partir da ótica 

relacional de gênero; a agressividade resultante da construção da masculinidade, 

erroneamente concebida como natural pela sociedade, pode fazer dos homens “um fator de 

risco”; e, “devido à centralidade que o trabalho ocupa na identidade do homem como ser 

provedor, problemas relacionados ao desemprego podem também comprometer o bem-estar 

masculino e contribuir para o aumento de suicídios de jovens”. 

 A partir deste estudo concluem que 

 

(a) modelos hegemônicos de masculinidade podem dificultar a adoção de hábitos e 

convicções mais saudáveis e (b) o homem, quando influenciado por ideologias 

hegemônicas de gênero, pode colocar em risco tanto a saúde da mulher quanto a 

sua própria (GOMES & NASCIMENTO, 2006, p. 908). 

 

 

 Não bastassem as barreiras socialmente construídas e culturalmente 

perpetuadas afastando a população masculina do âmbito da Atenção Primária à Saúde, 

obstáculos organizacionais do SUS têm agravado ainda mais esta situação. 

  Um desses entraves corresponde ao horário de funcionamento dos serviços 

coincidir com a carga horária de trabalho. Em Londrina, por exemplo, das 52 (cinquenta e 

duas) UBS apenas 03 (três) funcionam em horários diferenciados, uma delas das 07:00 às 

23:00 horas, todos os dias, e outras 02 (duas) funcionam 24 (vinte quatro) horas 

ininterruptamente.  As outras 49 (quarenta e nove) UBS de Londrina, incluindo as 05 (cinco) 
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que constituíram o universo desta pesquisa, atendem de segunda a sexta-feira das 07:00 às 

19:00 horas (LONDRINA, 2010).  

 Para Gomes, Nascimento e Araújo (2007, p. 571), os serviços de saúde 

podem ser considerados  

 

[...] pouco aptos em absorver a demanda apresentada pelos homens, pois sua 

organização não estimula o acesso e as próprias campanhas de saúde não se voltam 
para este segmento. Além disso, o mercado de trabalho geralmente não garante 

formalmente a adoção de tal prática, portanto, o homem em dado momento pode ser 

prejudicado e sentir seu papel de provedor ameaçado. 

 

 

 Dentre os serviços oferecidos nas UBS analisadas as únicas ações voltadas 

especificamente à população masculina são as de prevenção do câncer de próstata, mas o 

público alvo são os homens com idade igual ou superior a 40 (quarenta) anos. Isto significa 

que não há serviços oferecidos especificamente à população masculina nas UBS analisadas, 

exceto a dosagem de PSA (Antígeno Prostático Específico) - um exame de sangue que pode 

detectar o câncer de próstata. Os serviços primários norteados pelos programas de 

acompanhamento de hipertensos e diabéticos que conseguem captar a população masculina - 

como grupos de caminhada e alongamento, por exemplo - acabam atraindo somente os idosos, 

principalmente por conta do horário que são desenvolvidos. 

  Outros dois problemas do SUS que podem ser tomados como possíveis 

causas da baixa procura dos homens por serviços primários correspondem às condições de 

infra-estrutura das UBS analisadas, aqui entendida como a equivalência dos recursos humanos 

com demanda e os aspectos físicos da UBS.  

 O primeiro refere-se ao espaço físico insuficiente das Unidades para o 

desenvolvimento das ações cabíveis ao nível básico de atenção à saúde. Este déficit físico, 

além de manter as salas de espera sempre cheias e desconfortáveis, exige que as gestoras 

dessas UBS busquem parcerias com Igrejas e Associações de Moradores da região para 

executarem seu trabalho conforme prescreve a PNAB e as legislações afins.  

 O segundo problema observado é a falta de recursos humanos para atender a 

demanda. Todas as gerentes entrevistadas verbalizaram que os recursos humanos disponíveis 

são limitados, deixando evidente o esforço que os profissionais devem fazer para atender a 

demanda espontânea e desenvolver as outras ações inerentes a atenção primária em uma 
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perspectiva de integralidade da assistência à saúde (CAMPANUCCI, 2010). Fato também 

observado por Laura Feuerwerker (2007, p 103) quando diz que “as equipes enfrentam muitas 

dificuldades para lidarem com a demanda espontânea e a atenção a elas quase sempre se 

conforma no esquema queixa-conduta”. 

 Nota-se que o crescimento demográfico combinado à insuficiência de 

profissionais sobrecarrega a equipe multiprofissional e inviabiliza o atendimento igualitário 

da população pertencente ao território de abrangência da UBS. Combinação que pode ser 

considerada um dos principais motivos do estrangulamento não só da Atenção Primária à 

Saúde, mas do SUS de um modo geral.  

 A dificuldade de acesso aos serviços e a morosidade do atendimento geradas 

pela soma de todos os fatores citados até aqui que desqualificam as ações e serviços 

desenvolvidos pelo SUS são outros pontos assinalados pelos usuários entrevistados - e 

também registrados pela PNAISH - como motivos da baixa procura dos homens pelos 

serviços primários de saúde. Eles alegam que só para marcar consultas “há de se enfrentar 

filas intermináveis que, muitas vezes, causam a perda de um dia inteiro de trabalho, sem que 

necessariamente tenham suas demandas resolvidas numa única consulta” (BRASIL, 2008).  

 Como uma das formas de quebrar os paradigmas que transformam os 

homens em reféns da própria identidade no que se refere ao hábito de cuidar da própria saúde 

Medrado et al (2009, p. 10) indicam que “é preciso também envolver os homens em reflexões 

e ações que possam promover a ruptura com padrões culturais fortemente arraigados nas 

práticas dos profissionais de saúde e na definição de políticas públicas” (MEDRADO et al, 

2009, p. 10). 

 Entretanto, baseado em Keijzer (2003), Schraiber, Gomes e Couto (2005, p. 

8) alertam que  

 

Incluir a participação do homem nas ações de saúde é, no mínimo, um desafio, por 

diferentes razões. Uma delas se refere ao fato de em geral, o cuidar de si e a 

valorização do corpo no sentido da saúde, também no que se refere ao cuidar dos 

outros, não serem questões colocadas na socialização dos homens.  

 

 

 Os autores também enfatizam que “sem eqüidade de gênero não há saúde.” 

Por isso, para efetivar a igualdade em termos de direitos entre homens e mulheres, se faz 

necessário “corrigir desigualdades”, já que “simbolicamente, o feminino ainda está fortemente 
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associado ao cuidado e à fragilidade e o masculino, ao poder e à violência” (MEDRADO et 

al. 2009, p. 10). 

 Fica o desafio ao Estado, aos gestores, empregadores, profissionais de saúde 

e a sociedade de um modo geral de romper com as amarras socioculturais para que a 

população masculina também utilize as ações e serviços primários de saúde.  
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Considerações Finais 

 

 

 Buscou-se neste breve texto apresentar a problemática relação entre os 

homens e o cuidado com a própria saúde quando influenciados pela concepção hegemônica de 

masculinidade e as dificuldades dos serviços em atender a demanda da população masculina. 

É pertinente ressaltar que o atraso no reconhecimento do Estado em relação às condições de 

saúde dos homens brasileiros manteve essa população afastada dos cuidados primários de 

saúde, justamente os que buscam a prevenção e a promoção da saúde. 

 Ademais, os resultados deste trabalho evidenciam que as UBS apresentam 

déficits de diferentes ordens começando pelas estruturas físicas, que não dispõem de espaço 

adequado para a realização das atividades inerentes a Atenção Primária à Saúde, como por 

exemplo, os grupos sócio-educativos.  

 O crescimento demográfico e a ampliação da oferta de serviços sem o 

respectivo aumento de profissionais para executá-los tornou o atendimento moroso e 

precarizou o trabalho em saúde. Os profissionais encontram-se extremamente sobrecarregados 

e a qualidade dos serviços prestados está aquém dos previstos na legislação. 

 Verifica-se que as ações que conseguem atingir os homens não são 

exclusivamente destinadas a eles, e ainda assim, os poucos que utilizam estes serviços 

primários são idosos, captados principalmente pelos programas de acompanhamento a 

hipertensos e diabéticos. 

 Isto demonstra que a parcela considerada produtiva, principal foco da 

PNAISH, sempre esteve fora do alcance das ações e serviços – sobretudo aqueles de 

prevenção e promoção da saúde – tornando crônicos alguns agravos evitáveis.  
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